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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 418868-2011 z dnia 2011-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

1.Opracowanie pełnobranŜowej dokumentacji projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 2.Adaptacja istniejącej dokumentacji

projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, do warunków terenu wskazanego...

Termin składania ofert: 2011-12-21

Numer ogłoszenia: 336751 - 2011; data zamieszczenia : 19.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  418868 - 2011 data 09.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8964800; 8694801,

fax. 061 8694809.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej jednej

dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonania

pełnobranŜowej dokumentacji budynku wielorodzinnego o kubaturze min 2700 m3 lub pow. uŜytkowej min. 700m2 Ocena

spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach załączonych do oferty.

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 3 lat: a) trzech

dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonania

pełnobranŜowych dokumentacji projektowych powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych o kubaturze min.

5000 m3 lub pow. uŜytkowej min. 1400 m2 kaŜda, b) dwóch dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem

przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonania pełnobranŜowych dokumentacji projektowych budynków

przewidzianych do termomodernizacji o kubaturze min. 3000 m3 lub pow. uŜytkowej min. 1000 m2 kaŜda, c) jednej

dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonania

pełnobranŜowej dokumentacji projektowej renowacji budynków mieszkalnych, wpisanych do rejestru zabytków lub

połoŜonych w strefie ochrony Miejskiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z wytycznymi MKZ o kubaturze min. 13000 m3

lub pow. uŜytkowej min. 2200 m2 . Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych

usług projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem

dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, załącznik nr 3 do SIWZ..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca musi spełnić warunek w zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej
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jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania w

specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych,gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych d) drogowej po jednej osobie z kaŜdej branŜy. Ocena spełniania w/w warunków

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do

oferty.

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca musi spełnić warunek w zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co

najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania w

specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych,gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych d) drogowej, e) architektoniczno- budowlanej po jednej osobie z kaŜdej branŜy.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach załączonych do oferty.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina

10:00, miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.


